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WEKO-BASIC

Çalıştırması ve Bakımı Kolay

WEKO-BASIC ve WEKO-SIGMA rotor
muhafaza bileşenlerini içeren temassız
WEKO - Sıvı Uygulama - Sistemleri (WFA) ile
kağıt, kumaş, nonwoven ve diğer yüzeyleri
dilediğiniz gibi iyileştirebilirsiniz.
Uygulanacak sıvı çok hassas şekilde
yüzeylere püskürtülebilir. Ek olarak; sistem
modüler olduğu için çok düşük miktarlarda
bile karlı şekilde üretim yapılabilecek kadar
esnektir.

WEKO-BASIC yüzeylere sıvı püskürtmek için
geliştirilmiş başlangıç modelidir. WEKOSIGMA rotor muhafazasının beslenmesi ve
kontrolü için dahili işletim sistemine sahip
elektrik kabini ve besleme ünitesinden
oluşur.
Tüm komponentlerinin bakımı ve kullanımı
oldukça kolaydır ve uzun ömürlüdür.

Sistem nasıl çalışır?
WEKO-BASIC sıvı besleme ünitesi, WEKOSIGMA rotor muhafazasına istenilen miktarda
sıvıyı sağlar ve tüm sistemi kontrol eder.
WEKO-SIGMA ile uyumludur.
Sistemdeki pompa, sıvıyı depolama
tankından rotor muhafazasına iletir. Rotor adı
verilen püskürtme disklerinin hızlı dönüşü
sayesinde mikro damlacıklar oluşarak tek tip
ve düzgün bir püskürtme elde edilir.
Uygulama miktarı böylece hat hızına göre
uyarlanır. Yüzeyler üzerine püskürtülemeyen
sıvılar, besleme ünitesinin depolama tankına
geri gönderilebilir.

WEITMANN & KONRAD GMBH & CO. KG
Friedrich-List-Straße 20–24 ∙ 70771 Leinfelden-Echterdingen ∙ Germany
Tel. +49 711 7988 0 ∙ Fax +49 711 7988 114 ∙ sales@weko.net

www.weko.net

WEKO-BASIC SIVI BESLEME ÜNİTESİ

WEKO rotor uygulama sistemi ile hem tam ihtiyacınız kadar,
eşit miktarda ve düzgün bir sıvı püskürtme sistemine sahip
olursunuz hem de başka hiçbir şeye ihtiyaç duymazsınız.
Sistem size her üretim miktarı için tekrarlanabilir ve dengeli bir
uygulama sunar.

YENİ! Siemens
Kontrol Ünitesi

Her zaman aynı kalitede ve eşit miktarda uygulama
Uygulama sıvısı, hızlı dönen rotor disklerine iletilir ve merkezkaç
kuvveti tarafından dağıtılır. Böylece ultra ince mikro
damlacıklardan oluşan düzgün akış sağlanır.
Birbiri ardına sıralanan ve düzgün bir püskürtme yüzeyi
elde etmenizi sağlayan rotorların her birine karşılık gelen özel
tasarlanmış kapaklar sayesinde malzeme yüzeyine eşit miktarda
sıvı püskürtülür.
Uygulama sıvısının temassız bir şekilde püskürtülmesi,
her seferinde aynı sonucu elde edebileceğiniz reçeteler
oluşturmanızı ve yüzeylere zarar vermeden uygulamayı
gerçekleştirmenizi sağlar.
Frekans kontrollü pompa %100 hız adaptasyonu sağlarken
sistemdeki otomatik bir klape de makinenin anlık duruşlarda ve
yeni bir proses hazırlığında iken stand by modunda beklemesini
sağlar.

AVANTAJLARINIZ
Çok düşük miktarlarda bile tam ihtiyaç miktarı
kadar uygulama yapabilme
Uygulama sıvısının en ekonomik kullanımı
Otomatik hız adaptasyonu
Düşük enerji tüketimi

Düşük yatırım maliyeti ve minimum bakım iş yükü
Rotor uygulamasının ilk kurucusu ve dünya çapında pazar lideri
olan WEKO; 65 yılı aşkın deneyimiyle sizler için kolay erişilebilir ve
az bakım gerektiren, sıvı besleme üniteleri ve rotor
muhafazalarından oluşan bir uygulama sistemi tasarladı.
Sistem, kompakt tasarımı sayesinde çok az yer kaplar ve
kolaylıkla erişilebilirdir. Mevcut makinelerinize kolaylıkla ilave
edilebilir.

Sökülebilir parçaları ile kolay kullanım sağlar
Oldukça uzun süre kullanılabilir, yatırım
maliyeti düşüktür Kompakt tasarımlıdır,
modülerdir.
YENİ! Siemens SPS Kontrol ve İzleme

İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, tek taraflı ya da çift taraflı
uygulamalar ile her zaman size uygun bir WEKO çözümü
bulabilirsiniz.
Çeşitli besleme ünitelerimiz ve rotor muhafazalarımızla
uygulamalarınız için her zaman doğru sistemler sunarız.
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